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Mercadofinanceiro

Investidorindividual
avançanaBovespa
Pessoas físicas têm
555 mil contas na Bolsa e
já respondem por 30% do
volume negociado
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ENTREVISTA

Carlos Eugênio Dutra

“Nãodápara
sernabravata,
trazersó
meiadúzia
decarros”
DODIRETOR DE PLANEJAMENTO DE
PRODUTODA FIAT SOBRE A ALFA ROMEO

LUÍSFELIPEFIGUEIREDO
luis.figueiredo@grupoestado.com.br

Maceió – O engenheiro mecânico Carlos Eugênio Dutra está na
Fiat, onde começou como estagiário, há 30 anos. Aos 49 ele é
diretor de Planejamento de Produto para a América Latina da
fabricantedeBetim(MG).Eacaba de assumiu as marcas Lancia
e Alfa Romeo na região – que vai
até a Argentina e exclui apenas o
México. Durante o lançamento
dalinha2010doDoblò,nasemanapassada,Dutraconcedeuaseguinte entrevista ao JC.

ANDRE LESSA/AE

O avanço dos investidores individuais começa a mudar o mercado de capitais brasileiro. Movimento que se iniciou em 2007 e
ganhou novo fôlego com a queda
de juros no País, a participação
dospequenosnaBolsacresceacada mês. Em outubro, eles somaram555milcontasnaBolsadeValores de São Paulo (BM&FBovespa), o maior número da história.
Com isso, já respondem por
30%do volume negociadona Bolsa. “As pessoas físicas são hoje a
menina dos olhos para empresas,
corretoras e outros agentes do
mercado”,dizodiretor-presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto.Portrásdointeresse,estáaambiciosa meta da Bolsa de chegar à
5 milhões de investidores individuais dentro de cinco anos.
Esse público ganhou novo status, principalmente após a crise.
Quando os mercados entraram
em queda livre e os estrangeiros
bateram em retirada do País, o investidor individual não abandonou a Bolsa. De outubro a dezembro de 2008, o número de pessoas
físicas oscilou entre 536 mil e 548
mil – nível próximo do atual.
A“fidelidade”do segmentoajudoua manter o preço das ações de
companhias com base acionária
diversificadaeafazerdaBolsabrasileiraumadasmenosafetadaspela turbulência global. “A visão de
longo prazo desses investidores
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Drehmer: em apenas dois anos, o bancário já colocou 80% de seu patrimônio líquido em ações

segurou o valor do papel. Eles trazem segurança para a empresa”,
afirma o gerente de relações com
investidores (RI) da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL),
Gustavo Estrella. Cerca de 15% da
base de acionistas da companhia
é formada por pessoas físicas. A
importância e o crescimento dessa participação têm feito a CPFL,
assim como Petrobrás e Bradesco, se dedicar cada vez mais a esse
público. Muitas investem em
áreasespecíficasparaatendermelhor os pequenos aplicadores.
A Petrobrás foi pioneira na iniciativa, em 2002. Segundo Paulo
Maurício de Campos, gerente da
área de relações com investidores

Empresasinvestem
cadavezmaisemáreas
paraatendermelhoro
pequenoaplicador
individuais da companhia, a segmentação foi feita para atender
novos acionistas. Atualmente, a
Petrobrás tem 90% dos papéis e
10% do capital nas mãos de pessoas físicas. A relevância dos pequenos foi atestada na crise, diz o
executivo. “Eles dão estabilidade
quando o mercado precisa”.
Rodolfo Zabisky, presidente da
MZ Consult, que presta consultoria de RI a 185 companhias aber-

tas no Brasil, conta que as empresas têm buscado aperfeiçoar a comunicação com esses investidores.“Sentimosumaumentodademanda por serviços voltados a esse público”, afirma.
O bancário Elimar Drehmer, de
49anos,se dizum investidor arrojado. Com apenas dois anos de
atuação na bolsa, ele já tem 80%
deseupatrimôniolíquidoinvestido em ações. Começou com 40%,
comprando papéis de companhias com maior liquidez, as
“blue chips”. Hoje também tem
ações de empresas menores.
Nem a crise o desanimou. “Com a
queda dos juros, fui aumentando
minha exposição.”::

Qual foi a principal mudança
ocorrida em sua área?
A exportação de carros europeus era feita para a América Latina pela matriz, na Itália. Assumimos essa operação. Fica mais
fácil compor o mix de produtos.
AAlfa Romeovaivoltarao País?
Essa decisão será tomada dentrode alguns meses, mas as operações só começariam em um
ou dois anos.
É possível a Alfa não vir?
A possibilidade é remota. Nós
quisemos voltar antes. A marca
está desgastada por uma série
de razões, mas também desperta muita paixão. Precisamos trazer produtos competitivos.

Produzidos no México, por
exemplo? O plano anunciado
em novembro pelo presidente
mundial da Fiat, Sergio Marchionne, não prevê isso?
Ali há uma série de intenções,
mas sem definição clara. Há estudos dependendo da aprovação de investimentos. Outros
precisam ser esmiuçados.
No ano que vem teremos o Salão doAutomóvel de São Paulo.
Seriaumaboapossibilidadepara relançar a Alfa no Brasil?
Se tivermos uma política bem
definidaatélá,sim.Oquenãodá
é trazer só meia dúzia de carros.
Dos“erroscometidosnopassado”, a qual o senhor se refere?
Quando trouxemos os carros no
começo dos anos 90, os preços
eram altíssimos. Depois mudou
o imposto e esses carros ficaram
encalhados. E tinha a questão
devendê-losna rede Fiat.O vendedor de Mille não é o mesmo
que deve trabalhar a Alfa.
Mudando de Alfa para Fiat, o
Bravo (hatch médio substituto
doStilonaEuropa)será umdos
lançamentos de 2010?
Não. Ele não vem no próximo
ano. Pode escrever que eu assino embaixo.
ViagemfeitaaconvitedaFiat

